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Europe Direct Timis a implinit doi ani  
 

Din anul 2008, Centrul Europe Direct Timiş găzduit de Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany 

funcţionează în interesul cetăţeanului timişean doritor de a afla mai multe informaţii despre Uniunea 

Europeană.  

Anul 2009, a adus o mulţime de schimbări în Uniunea Europeană printre care cea mai importantă 

dintre ele fiind semnarea Tratatului de la Lisabona. Odată cu semnarea acestui tratat se vorbeşte 

despre o singură Voce în Uniunea Europeană, o mai mare putere de decizie a Parlamentului 

European şi ceea ce e este mai important accentul care se pune pe fiecare cetăţean în parte, pe 

coparticiparea acestuia la deciziile care se iau la nivelul UE.  

Scopul Centrului ED Timis este acela de a comunica despre Uniunea Europeană la nivel local, de a 

fi o interfaţă între UE şi cetăţenii săi. Centrul ED Timiş îşi propune prin proiectele sale să fie mai 

aproape de cetăţean, astfel încât acesta să  nu fie doar un actor pasiv la procesul decizional, ci unul 

activ.  

Deoarece mai sunt foarte multe lucruri pe care Centrul ED Timis si le-a propus sa le realizeze, 

proiectul va continua si la anul viitor cu multe activitati interesante si incitante.  

Ca un bilant al anului 2009, Centrul ED Timis a realizat urmatoarele activitati: 

- Trei sesiuni de informare despre Uniunea Europeana, alegeri europarlamentare, voluntariat 

pentru liceeni de la doua licee din Timisoara: Colegiul Tehnic Ion Mincu si Liceul Teoretic 

Periam 

- vizite periodice la Memorialul Revolutiei impreuna cu tineri de la Colegiul Tehnic Ion 

Mincu Timisoara 

- 60 de copaci au fost plantati in localitatea Recas 

- Campanie de promovare a unei vieţi sănătoase realizată la Sannicolau Mare prin care peste 

400 de tineri au fost informati cu privire la aspecte legate de ce inseamna o alimentatie si un 

stil de viata sanatos  

-  „Fii alaturi de noi de Ziua Europei” a fost sloganul Zilei de 9 Mai cand Centrul ED Timis 

alaturi de parteneri a organizat la Muzeul Satului Banatean un eveniment dedicat sarbatorii 

Zilei Europei.  5 standuri de informare ale unor tari din UE, dar si state non membre UE au 

fost expuse cu aceasta ocazie. Peste 800 de timisoreni au asistat si participat la spectacole de 

dans, jocuri populare, bodypainting sau pictura pe  panza 

- Doua workshop-uri pe tema „Integrarea minoritatile etnice din Romania” au adus la masa 

dezbaterilor ong-uri pe domeniul social, institutii publice, mass-media locala. 

- Campania „Fii voluntar, doneaza o carte” s-a alaturat eforturilor societatii civile de a 

promova practicile voluntariatului si efectele benefice pe care aceasta activitate le aduce in 

randul cetatenilor sai. Cu aceasta ocazie s-au colectat cu sprjinul cetatenilor timiseni, in jur 

de 1000 de carti ce vor fi donate la doua scoli din judetul Timis.  
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Centrul ED Timis este un priect cofinantat de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania 

si are ca parteneri locali Institutia Prefectului Judetul Timis si Inspectoratul Scolar Judetean 

Timis.  
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